Charakteristika literární postavy

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart
Autor: Mgr. Jana Špryňarová
NÁZEV: VY_32_INOVACE_17_CJ3
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181

Anotace: Materiál je tvořen pracovním listem, který je třeba rozstříhat
na jednotlivé kartičky. Je určen pro práci ve dvojici, nebo pro dvě
skupiny. Kartičky obsahují charakteristiku dvou literárních postav a
úkolem žáků je vybrat správné informace a sestavit charakteristiku své
postavy. Zároveň si procvičují druhy charakteristiky: vnější, vnitřní,
přímou, nepřímou. Materiál je určen pro 8. třídu.

Charakteristika literární postavy

Práce je určena pro dvojice, nebo skupiny složené ze dvou dvojic (trojic).

Každá skupina dostane nastříhané kartičky, které obsahují informace o dvou postavách
z knih o H. Potterovi – Albus Brumbál a Severus Snape.

Jednotlivým dvojicím (trojicím) buď prozradíme jméno postavy, se kterou budou pracovat,
nebo jim dáme jednu z kartiček (např. ředitel zmijozelské koleje a ředitel školy čar a kouzel
v Bradavicích).

Úkoly: 1. Vyberte všechny kartičky vztahující se k vaší postavě.
2. Rozdělte kartičky podle tří kritérií: a) obecné informace o postavě
b) vzhled
c) charakteristika
3. Rozlište přímou a nepřímou charakteristiku.
4. Na základě informací na kartičkách sestavte charakteristiku své postavy.
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